Frisia maakt het leven zoeter
sinds 1899

Hoe worden spekjes gemaakt?

We zijn trots op onze geschiedenis. Al meer dan
120 jaar maken we snoep waar mensen blij van
worden. Dat was al zo toen onze producten eind
negentiende, begin twintigste eeuw verkocht
werden op de kermissen in Friesland en dat is nog
steeds zo.

De geschiedenis van het spekje
In Harlingen in Friesland staat de grootste spekjesfabriek
van Europa. Deze fabriek bestaat al sinds 1899 en is dus al
meer dan 120 jaar oud. Toen de fabriek net was opgericht,
maakten ze er allerlei soorten snoep, zoals lollies, zuurtjes
en noga. In die tijd geloofden de mensen dat ze beter
werden van het eten van spekjes als ze ziek waren.
Apothekers verkochten spekjes, die gemaakt waren van
planten en wortels, bijvoorbeeld tegen de pijn. De fabriek
in Harlingen begon met het maken van spekjes in 1966,
onder de merknaam Frisia. Tegenwoordig maakt de
fabriek alleen nog maar spekjes en marshmallows en
geen ander snoep meer. De andere Frisia snoepjes
worden in de fabrieken in Nijkerk en Turnhout gemaakt.

Waarvan worden spekjes gemaakt?
Spekjes worden
gemaakt van de
grondstoffen suiker,
glucose (dat is een
soort stroop), gelatine,
water, lucht,
kleurstoffen en
smaakstoffen.
De suiker wordt met een moeilijk woord ook
wel sacharose genoemd. Het is gewoon
dezelfde suiker die mensen in hun koffie of
thee doen. Deze suiker wordt in Nederland
gemaakt uit de suikerbieten die boeren op
hun land laten groeien. Gelatine is een eiwit.
Eiwitten komen vooral voor in vlees, eieren en
bonen. Frisia gebruikt het gelatine-eiwit in de
spekken omdat eiwit heel makkelijk schuimt.
Dat zorgt ervoor dat de spekjes lekker luchtig
blijven. De kleurstoffen geven de spekjes
mooie kleuren: roze en geel, maar ook groen
en oranje. Je kan de spekjes van Frisia
herkennen aan hun heerlijk zachte
roomvanille smaak en geur. Mmmmmmm....

Van extruderen en snijden tot
opslag

De naam Frisia? Die
komt simpelweg van
‘Friesland’ dat vroeger
ook wel ‘Frisia’ werd
genoemd. Het Frisia
logo heeft nog steeds
een link met de vlag van
Friesland, namelijk met
het hartvormige blad
van de witte waterlelie
(Fries: Pompeblêd).
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Welke spekjes zijn er allemaal?
Vroeger kregen alle
spekjes de vorm van
een ruit, en ze waren
aan één kant roze en
aan de andere kant
geel.
Nu zijn er Frisia spekken in allerlei soorten en maten. Zo zijn
er bijvoorbeeld Feestspekken, Dubbelspekken en
Kabelspekken. Maar wist je dat Frisia spekjes bedacht
heeft voor bijna elke tijd van het jaar? Als Sinterklaas in
aantocht is, dan kun je bijvoorbeeld smullen van heerlijke
Sinterklaasspekken. Om lekker te griezelen zijn er
Halloween spekken. Dat zijn spekken in de vorm van
spookjes en pompoenen. Ook zijn er de Paasspekken:
vrolijke paashazen, bloempjes en kuikentjes. En speciaal
voor onze Koning maken we de Oranjespekken. Een mix
van rood-wit-blauw-oranje spekken om van Koningsdag
een speKtaculair feest te maken. Tot slot maakt Frisia ook
nog MEGA Barbecue Marshmallows. Een hele grote
marshmallow om in de zomer lekker te roosteren boven
de barbecue of om te dippen in de chocoladesaus. Kan
je laaaaaang van genieten!
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Uit de ketels komen buizen die het warme
spekmengsel op grote ‘spekbanen’ spuiten. Dit
heet met een moeilijk woord ‘extruderen’. Daar
krijgt het mengsel een vorm. Bijvoorbeeld de
vorm van een hele lange kabel als er
Kabelspekken worden gemaakt. De lange
speksliert is kleverig en warm, maar moet
natuurlijk niet aan de baan vast blijven plakken!
Om dit te voorkomen wordt er meel op de
banen gestrooid. Ook wordt het spek gekoeld,
waardoor het spekje aan de buitenkant een
beetje droog wordt. Een snijmachine kan het
spek nu in kleine stukjes snijden. Maar voordat
de speksliert de snijmachine ingaat, komt er
eerst ook nog een laagje meel over het spek
zelf heen. Want het spek moet natuurlijk ook
niet aan het mes blijven plakken! Het mes snijdt
de spekjes op de goede maat af. De spekjes
gaan dan in hele grote ronddraaiende
wasmachinetrommels. Zo valt het
meel weer van de
spekjes af. Daarna
gaan de spekjes op
de lopende band
naar machines die
de spekjes drogen.
De spekjes zijn nu
klaar!

Het inpakken in dozen
De zakjes met spekken
worden niet los van de fabriek
naar de winkels gebracht. Dit
gebeurt in dozen. In iedere
doos zitten dan bijvoorbeeld
twaalf of meer zakken spek.
Als een doos vol is dan plakt
een machine de doos
automatisch dicht en stapelt
hem op een grote kar.
Heftrucks brengen de volle
karren naar een magazijn.
Daar worden de dozen in hele
hoge stellingen bewaard. De
spekjes liggen nu te wachten
om naar de winkels te gaan.

Het mengen en koken van
grondstoffen
Naast de spekjesfabriek staan grote
opslagtanks waar de suiker en de stroop in
bewaard worden. Door dikke buizen gaan deze
grondstoffen naar de ‘kokerij’: een fabriekshal
vol met hele grote kookketels. In die ketels
worden de suiker, de stroop, de gelatine en het
water door elkaar geroerd. Door het geheel op
te warmen ontstaat er een kooksel.
Na het mengen en opwarmen haalt een
machine de lucht uit het kooksel (indampen),
zodat het makkelijker is de juiste hoeveelheid
van het kooksel af te meten.
Andere machines
kloppen daarna het
kooksel, waardoor er
opnieuw lucht in
komt. Die lucht
bestaat uit allemaal
piepkleine
luchtbelletjes.
Deze luchtbelletjes
zorgen ervoor dat
het spek lekker
luchtig wordt en dat
je het kunt uitrekken.
Dit is het basisspek. Aan dit basisspek worden
kleurstoffen en smaakstoffen toegevoegd.

De spekjes gaan in zakjes
Om de spekjes in de winkel
te verkopen, moeten ze
natuurlijk in zakjes worden
verpakt. Verpakkingsmachines doen dit
helemaal automatisch. Het
is belangrijk dat ieder zakje
even zwaar is. Daarom
staan bovenop de
verpakkingsmachines
weegbakjes waar de
spekjes in vallen. Een
computer weet precies
hoeveel er in de bakjes moet worden
afgewogen. Er zijn zakjes van 25 tot wel 1000
gram! Twee soorten spekken worden niet per
gewicht, maar per aantal verkocht. Dat zijn de
Kabelspekken en de Dubbelspekken. Als de
zakjes zijn gevuld, maakt een machine ze dicht.

Waar zijn de Frisia spekjes te
koop?
De spekjes van Frisia zijn te koop in bijna alle
grote winkels en supermarkten in Nederland.
Met vrachtwagens worden de dozen vol
spekjes van de spekjesfabriek naar de winkels
gebracht. Maar wist je dat families en
kinderen in het buitenland ook van onze
Nederlandse
spekjes genieten?
Frisia spekken
worden namelijk
ook verkocht in
Duitsland,
Engeland en
België. Zelfs in
Hongkong, in
China, worden
Nederlandse
spekjes gegeten!

Bekijk het productieproces op de achterkant.

Spekjes worden
gemaakt van:

Frisia’s spekjes productieproces

Suiker
Glucose
Gelatine
Water
Lucht
Kleurstoffen
Smaakstoffen

suiker

gelatine

water

glucose

mengen

opkoken

Het spekmengsel wordt op
grote ‘spekbanen’ gespoten
(’extruderen’) voor de juiste
vorm. Door meel op de banen te
strooien blijft de lange
speksliert niet aan de baan of
het mes vastplakken. Het spek
wordt gekoeld zodat het aan de
buitenkant een beetje droog
wordt. Een snijmachine snijdt
het spek in kleine stukjes. De
spekjes gaan in een trommel
om te ont-melen. Daarna
worden de spekjes verder
gedroogd.

opkloppen

De ingrediënten gaan naar
de kokerij. Hier worden de
suiker, stroop, gelatine en
het water door elkaar
geroerd en opgewarmd tot
een kooksel. Na het opkoken
volgt het indampen en het
weer opkloppen.
Daarna worden er kleur- en
smaakstoffen aan het
basisspek toegevoegd.

indampen

kleur- en smaakstoffen

De
spekjes
gaan in
zakjes.

be-melen

extruderen
koelen

ont-melen

snijden

drogen

De zakjes
worden
ingepakt
in dozen
De spekjes komen
jouw richting uit!
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